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Nyomtatott és online sajtó 
 

Megkezdődött Tőkés érdemrendpere Bukarestben 
2016. október 11. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Megkezdődött a bukaresti táblabíróságon annak a közigazgatási pernek a tárgyalása, 

amelyben Tőkés László európai parlamenti képviselő a román állami kitüntetését visszavonó 

elnöki rendelet megsemmisítését kérte – tájékoztatta az MTI-t kedden Kincses Előd, az EP-

képviselő ügyvédje. A bizonyítási indítványok előterjesztésére nem kerülhetett sor, mivel 

beavatkozott a perbe a Románia Csillaga érdemrend becsületbírósága, amelynek javaslatára 

Klaus Johannis államfő márciusban visszavonta a kitüntetést. Mivel erről az egyik alperest, az 

elnöki rendeletet ellenjegyző miniszterelnököt jogi képviselő híján nem lehetett helyben 

kiértesíteni, a bíróság halasztást rendelt el. 

 

Kelemen Hunor: egyre több a kérdőjel Horváth Anna ügye kapcsán 
2016. október 11. – maszol.ro 

Egyre több a kérdőjel Horváth Anna, Kolozsvár alpolgármesterének ügye kapcsán - 

nyilatkozta Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a Marosvásárhelyi Rádiónak kedden. A szövetségi 

elnök elfogadhatatlannak tartja egyebek mellett, hogy eltiltották hivatala gyakorlásától a 

befolyással való üzérkedéssel gyanúsított alpolgármestert. "Valaki feljelentette Horváth Anna 

alpolgármestert, illetve a Kolozs megyei RMDSZ-t, és az ügyészek eljárnak. De amikor azt 

látom, hogy az intézkedések aránytalanok a vádakhoz képest, akkor baj van" - mondta 

Kelemen. Hozzátette, azért tartja elfogadhatatlannak a munkavégzéstől való eltiltást, mert 

olyan polgármesterek, mint például Dorin Florea, Marosvásárhely polgármestere, akik 

esetében" nem ilyen kis, egyébként sem bizonyított törvénysértés áll fenn, hanem több millió 

eurós nagyságrendű sikkasztás, nyugodtan végezhetik a munkájukat". Hozzátette, kérdéseket 

vett fel az is, hogy nincs szó arról, a szóban forgó építkezési engedélyt törvénytelenül adták 

volna ki. 

 

Fesztiválbérletekkel vesztegették meg Kolozsvár alpolgármesterét? 
2016. október 11. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, 

Nyugati Jelen, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Magyar Idők 

Egy vállalkozó feltételezett előnyben részesítése kapcsán gyanúsítják befolyással üzérkedéssel 

Horváth Anna kolozsvári alpolgármestert, akit hatvan napra hatósági felügyelet alá bocsátott 

az ügyészség, sőt hivatala gyakorlásától is eltiltotta. Az Országos Korrupcióellenes Ügyészség 

(DNA) kedden délelőtt közzétett közleményében adott bővebb tájékoztatást az ügy 

részleteiről. Eszerint az RMDSZ-es elöljáró ellen amiatt indult bűnvádi eljárás, hogy állítólag 

közbenjárt egy ingatlanfejlesztésben érdekelt vállalkozó érdekében a városházán, cserében 

pedig fesztiválbérleteket kapott az üzletembertől. 
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http://www.kronika.ro/belfold/megkezdodott-tokes-erdemrendpere-bukarestben
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/70968-kelemen-hunor-egyre-tobb-a-kerd-jel-horvath-anna-ugye-kapcsan
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/fesztivalberletekkel-vesztegettek-meg-kolozsvar-alpolgarmesteret
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Az RMDSZ bízik Horváth Annában 
2016. október 11. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Szolidaritását fejezte ki az RMDSZ Horváth Anna kolozsvári alpolgármesterrel azok után, 

hogy az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) bűnvádi eljárást indított ellene 

befolyással üzérkedés gyanújával. Keddi állásfoglalásában Kelemen Hunor elnök a szövetség 

nevében úgy fogalmaz: értetlenül áll a hír előtt, hogy Horváth Anna, Kolozsvár 

alpolgármestere ellen a nyomozó hatóság büntetőjogi vizsgálatot indított. „A szövetség 

szolidáris, bízik és kiáll Horváth Anna mellett, hiszen egy olyan politikusról van szó, aki 

hosszú éveken keresztül a közösség érdekében törvényesen és tisztességesen végezte 

munkáját" – szerepel az állásfoglalásban. 

 

Horváth Anna becsületbeli lemondását követeli a kolozsvári tanács PSD-
frakciója 
2016. október 11. – transindex.ro 

A befolyással való üzérkedés gyanúja miatt bírósági felügyelet alá helyezett Horváth Anna 

alpolgármester becsületbeli lemondását kéri a kolozsvári városi tanács PSD-frakciója. "Azzal 

együtt, hogy az alpolgármestert is megilleti az ártatlanság vélelme, a kolozsváriak és az 

önkormányzat iránti tiszteletének jeléül le kellene mondania tisztségéről" - írják 

közleményükben a PSD-s tanácsosok. Horváth Annát az RMDSZ vezetősége, több politikusa 

és a Nőszervezete is támogatásáról biztosította. 

 

Csoma Botond: Annában egy talpig becsületes embert ismertem meg 
2016. október 11. – transindex.ro, maszol.ro 

Fac ebook-bejegyzésben állt ki Horváth Anna mellett Csoma Botond, az RMDSZ Kolozs 

megyei szervezetének elnöke, kolozsvári városi tanácsos. A személyes hangvételű 

bejegyzésben Csoma többek között azt állítja, hogy talpig becsületes embernek ismerte meg a 

befolyással való üzérkedéssel gyanúsított Horváth Annát, aki elkötelezett a közösségi 

képviselet iránt. Csoma Botond ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy Horváth Annát is 

megilleti az ártatlanság vélelme, amely egy alapvető jogi elv. 

 

Fortinbras Kolozsváron 
2016. október 11. – Kristály Lehel – Magyar Hírlap 

Rohadt az államgépben valami – klasszikus mondat ez Arany János Hamlet-fordításából, 

amely helyett szándékosan nem használtam a mára már elcsépelt kategóriába süllyesztett, 

egyébként meg tisztázatlan eredetű formulát, a „valami bűzlik Dániában”-t.  A Fortinbras 

herceg vezette megszállókat némi erőltetéssel lehetne a hírhedten rettegett romániai 

Korrupcióellenes Igazgatósággal (DNA) azonosítani. A román Fortinbrasok vagy nagyon 

tudnak, vagy nagyon akarnak. Az azonban mindenesetre árulkodó, és még a nagy számok 

törvényével sem különösebben összeegyeztethető, ahogy sorra buktatnák meg a magyar 

polgármestereket, elöljárókat. 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/az-rmdsz-bizik-horvath-annaban
http://itthon.transindex.ro/?hir=44069
http://itthon.transindex.ro/?hir=44069
http://itthon.transindex.ro/?hir=44068
http://magyarhirlap.hu/cikk/68527/Fortinbras_Kolozsvaron
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RMDSZ: Kovács és Magyari a külföldi listavezetők 
2016. október 11. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Az RMDSZ keddi hírlevele szerint a szövetség Kovács Péter ügyvezető elnököt és Laczikó 

Enikőt, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának államtitkárát indítja a külföldi szenátori 

listán, a képviselőjelöltek névsorát pedig Magyari Tivadar oktatásért felelős ügyvezető alelnök 

és Kinizsi Zoltán, az RMDSZ kolozsvári szervezetének alelnöke vezeti. Az RMDSZ választási 

kampányát koordináló ügyvezető elnök megerősítette: a magyar érdekképviselet minden 

választókerületben teljes listával indul a parlamenti választásokon, és külön figyelmet fordít a 

kényszerűségből külföldre költözött magyarok megszólítására. „Olyan Erdélyt akarunk 

építeni, ahol jó élni, ahol biztonságban tudjuk családjainkat, ahol nincsenek veszélyben 

jogaink és javaink, ahová a jobb megélhetésért külföldre települtek is visszatérhetnek és 

megtalálhatják számításaikat" – idézte Kovács Pétert az RMDSZ hírlevele. 

 

Magyarország bukaresti nagykövetét fogadta kedden a határon túli románokért 
felelős miniszter 
2016. október 11. – agerpres.ro 

Magyarország bukaresti nagykövetét, Zákonyi Botondot fogadta kedden Maria Ligor határon 

túli románokért felelős miniszter - adja hírül közleményében a Külügyminisztérium. A 

közlemény értelmében az egyeztetésen az Európán belüli migrációról, illetve „a két ország 

területén élő kisebbségeket támogató intézkedésekkel kapcsolatos bevált gyakorlatokról” 

tárgyaltak a felek. A miniszter ismertette a magyar nagykövettel a külügyi tárcának az ország 

határain kívül élő románokat, köztük a magyarországi románságot is érintő legfrissebb 

projektjeit - áll még a közleményben. 

 

Másfél hónapon keresztül emlékeznek az '56-os forradalomra Kolozsváron 
2016. október 11. – transindex.ro 

A hatvan évvel ezelőtt, 1956 októberében, Budapesten békés tüntetéssel kezdődő, majd az 

egész országra kiterjedő forradalmat és erdélyi, illetve romániai vonatkozásait elevenítik fel 

Kolozsváron - írja közlemény a Kincses Kolozsvár Egyesület. Az október 12. és november 21. 

között zajló eseménnyel csatlakoznak a magyar kormány által meghirdetett Magyar 

Szabadság Évéhez. Az összesen 36 programot felölelő rendezvénysorozatot huszonkét 

szervezettel karöltve szervezi meg a Kincses Kolozsvár Egyesület. Hangversenyek, kiállítások, 

történelmi előadások, könyvbemutatók, középiskolai vetélkedő, felolvasóest, rendhagyó 

történelemóra, történettudományi konferencia, színházi előadás és filmklub egyaránt 

szerepel a programban. 

 

A Szabadelvű Kör is elítéli a Népszabadság megszüntetését 
2016. október 11. – transindex.ro, Bihari Napló 

Elítél a magyarországi Népszabadság napilap, a Népszabadság Online és internetes 

archívumának egyik napról a másikra történő leállítását az RMDSZ Szabadelvű Köre. A 

Fosztó László elnök, Bognár Zoltán és Eckstein-Kovács Péter alelnökök által jegyzet 
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http://www.agerpres.ro/agerpres/abonati/stiri?fluxId=261#4665701
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http://itthon.transindex.ro/?hir=44062
http://itthon.transindex.ro/?hir=44063
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állásfoglalásukban szolidaritásunkat fejezik ki az újságírókkal és munkatársaikkal, akik 

felkészületlenül kerültek nehéz helyzetbe egy rendkívül etikátlan eljárás miatt. 

 

Még gondolkodik az EMNP 
2016. október 12. – Krónika 

Napokon belül nyilvánosságra hozza az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) a független jelöltek 

nevét, akiket a decemberi parlamenti választásokon támogat, mondta el megkeresésünkre 

Szilágyi Zsolt.  A párt országos elnöke kifejtette, Hargita és Kovászna megyében több 

lehetséges jelölt neve is felmerült, még ezen a héten eldöntik, ki mellé sorakoznak fel. A 

bejelentés a helyi szervezeteknél történik meg ezen a héten, mondta Szilágyi Zsolt. A politikus 

a Krónika kérdésére nem cáfolta, de nem is erősítette meg, hogy értesülésünk szerint Sándor 

Krisztina az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke méretkezik meg a 

támogatásukkal. 

 

1956 - Egyhetes rendezvénysorozat kezdődik október 23-án Kassán 
2016. október 11. – hirek.sk 

A Szabadság hete a neve annak az egy héten át tartó rendezvénysorozatnak, amelyet az 1956-

os forradalom 60. és II. Rákóczi Ferenc újratemetésének 110. évfordulója alkalmából 

rendeznek meg Kassán. Az október 23. és 30. között tartandó rendezvénysorozatot 

Magyarország Kassai főkonzulátusa és a Csemadok rendezi a Kassai Polgári Klubbal és a 

Thália Színházzal együttműködve. 

 

Jövőtervezés, közös gondolkodás a magyar alap- és középiskolákról 
2016. október 11. – hirek.sk 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Comenius Pedagógiai Intézet és az 

Iskolavezetők Országos Társulása 2016. október 18-19-én Búcson szervezi meg a Szlovákiai 

Magyar Iskolaigazgatók I. Országos Konferenciáját. A szervezők rámutattak, hogy a szlovákiai 

magyar közoktatásban a márciusi kormányváltást követően néhány fontos változás történt, az 

elkövetkező hónapokban pedig olyan, stratégiai jellegű dokumentumok és tervezetek 

kerülnek bevezetésre, amelyek legalább egy évtizedre meghatározzák a szlovák közoktatás, s 

annak részeként a magyar iskolák jövőjét is. 

 

Ifjú Szívekben Élek – a magyarságtudat erősítése Bátorkeszin 
2016. október 11. – Felvidék Ma 

Ady Endre versének címe volt a mottója annak a kulturális rendezvénynek, melyet 

Bátorkeszin tartottak 2016 október 8-án. A Bethlen Gábor Alap által támogatott eseményt a 

Kárpátia Sport Polgári Társulás a falu önkormányzatával együtt valósította meg. Célja a 

magyarságtudat erősítése volt a Felvidéken. 
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http://www.hirek.sk/itthon/20161010182055/1956-Egyhetes-rendezvenysorozat-kezdodik-oktober-23-an-Kassan.html
http://www.hirek.sk/itthon/20161011153203/Jovotervezes-kozos-gondolkodas-a-magyar-alap-es-kozepiskolakrol.html
http://felvidek.ma/2016/10/ifju-szivekben-elek-a-magyarsagtudat-erositese-batorkeszin/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. október 12. 
5 

Köszönet az együttműködésért 
2016. október 11. – Felvidék Ma 

Hivatalosan is kezdetét vette a jubileumi, XXX. Pozsonyi Városi Kulturális Napok 

rendezvénysorozata, mely október 10-én a Jókai Színház Függöny fel! című darabjával indult. 

A kerek évforduló alkalmából a szervező, a Csemadok Pozsonyi Városi Választmánya 

emléklapokat is átadott. 

 

Kisebbségi kultúra oda-vissza 
2016. október 12. – Új Szó 

A kormányhivataltól visszakerülnek a kulturális minisztériumhoz a kisebbségi kultúra 

támogatásával kapcsolatos jogkörök. A kisebbségi kultúrára szánt pénzek elosztását 2010-ben 

vette át a kormányhivatal, amikor a Híd tagja volt a Radičová-kormánynak, és egy kisebbségi 

hivatal felállítását tervezte. 

 

Topolyára látogatott Pintér Attila, Magyarország belgrádi nagykövete 
2016. október 11. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Topolyára látogatott Pintér Attila, Magyarország belgrádi nagykövete Szász Krisztián, a 

követség politikai osztályának titkára társaságában. Kislinder Gábor községi elnökkel, majd a 

község további vezetőivel tárgyalt. Látogatásának céljáról szólva elmondta, hogy azon túl, 

hogy az áprilisi önkormányzati választásokon elért eredményhez gratulált, tájékozódni 

szeretett volna az önkormányzatban folyó munkáról, a fejlesztési elképzelésekről, amelyeket a 

község a közeljövőben tervez, ugyanakkor a topolyai Expo mezőgazdasági és gazdasági 

kiállítás is szóba került. 

 

Fókuszban a kisebbségi oktatás 
2016. október 11. – Magyar Szó 

Muamer Zukorlić, a köztársasági parlament oktatási bizottságának elnöke ma fogadta öt 

kisebbségi nemzeti tanács, köztük az MNT képviselőit. Mint Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti 

Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke elmondta: Zukorlić urat és a parlament oktatási 

bizottságának jelen levő tagjait megismertették a nemzeti kisebbségek oktatása terén jelen 

levő problémákkal, különösen az anyanyelvápolás terén, illetve e tantárgy státusa körül jelen 

levő gondokkal, valamint a megbeszélésen a kis létszámú osztályok meglétével, 

megmaradásával kapcsolatban elhangzott, hogy ezeknek továbbra is önálló tagozatként 

kellene működniük. 
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http://felvidek.ma/2016/10/koszonet-az-egyuttmukodesert/
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20708/Topolyara-latogatott-Pinter-Attila--Magyarorszag-belgradi-nagykovete.html
http://www.magyarszo.com/hu/3182/kozelet_oktatas/154262/F%C3%B3kuszban-a-kisebbs%C3%A9gi-oktat%C3%A1s.htm
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Kárpátaljára látogatott Ausztria kijevi nagykövete 
2016. október 11. – Kárpátalja 

Hétfőn Mihajlo Rivisz, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke, valamint első helyettese, Barta 

József Ungváron találkozott Hermine Poppellerrel, az Osztrák Köztársaság rendkívüli és 

meghatalmazott ukrajnai nagykövetével, aki munkalátogatáson tartózkodott Kárpátalján – 

jelentette a Novini Zakarpattya. Mihajlo Rivisz reményének adott hangot, hogy az osztrák 

diplomata látogatása szilárd alapot teremt a történelmi, kulturális kapcsolatok 

újjáélesztéséhez, a küldöttségek cseréjéhez és befektetéseket vonz régiónkba.  

 

Vidékfejlesztési fórum Lovásziban 
2016. október 11. – Muravidéki Magyar Rádió 

A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület a Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesülettel 

közösen tájékoztató fórumot szervezett tegnap Lovásziban a Vidékfejlesztési program aktuális 

és közeljövőben megjelenő pályázati lehetőségeiről. 

 

Az egykori laktanya ökoszociális gazdasággá változik 
2016. október 11. – Muravidéki Magyar Rádió 

A nehezen foglalkoztatható személyek közül néhánynak a Kocljevina Intézet által 

működtetett ökoszociális gazdaság biztosít némi lehetőséget. Pártorsfalván az egykori 

laktanya, majd átmeneti otthon környéke már jól mutatja a változás jeleit. A tervek jelentős 

része azonban még várat magára. 

 

1956-os megemlékezések Salzburgban 
2016. október 11. - Volksgruppen 

Ünnepi megemlékezést tartanak Salzburgban az 1956-os magyar forradalom 60. évfordulója 

alkalmából október 28-án és 29-én. A kétnyelvű szentmisét és megemlékezést az Osztrak-

Magyar Társaság szervezi. 1956-ban mintegy 600 magyar menekültet regisztráltak a 

Salzburg-i laktanyában. 

 

Magyar nyelvű tábla a fatimai keresztútnál 
2016. október 11. – MTI, Gondola.hu 

Magyar nyelvű tábla jelzi hamarosan a zarándokoknak, hogy honnan indul a Mindszenty 

József bíborosról elnevezett fatimai magyar keresztút Portugáliában - mondta el Breuer 

Klára, lisszaboni magyar nagykövet az MTI-nek telefonon hétfőn, egy nappal a hivatalos 

avatóünnepség előtt. 
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http://karpataljalap.net/?q=2016/10/11/karpataljara-latogatott-ausztria-kijevi-nagykovete
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174431108
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174431113
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2802543/
http://gondola.hu/hirek/194698-Magyar_nyelvu_tabla_a_fatimai_keresztutnal_.html
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2016. október 12. – Kossuth Rádió 

48 év után tegnap megszűnt a Szabadkai Rádió közszolgálati adása 

48 év után tegnap megszűnt a Szabadkai Rádió közszolgálati adása. Az önkormányzati 

alapítású rádiót az évekig tartó privatizációs eljárás végén nevetségesnek tűnő 13 ezer euróért 

vásárolta meg az új tulajdonos, aki mától kereskedelmi rádióként működteti. Az újságírók 

jogviszonya megszűnt. Tóth Imrével, a magyar szerkesztőség volt munkatársával beszélgetett 

a Határok nélkül munkatársa. 

A kettős állampolgárság vértezetében – Szerbiában visszaállíthatják a kötelező 

sorkatonai szolgálatot 

Szerbiában visszaállíthatják a 2010-ben megszüntetett kötelező sorkatonai szolgálatot. Ennek 

lehetőségét legutóbb a szerb honvédelmi minisztérium szóvivője és a vezérkari főnöke vetette 

fel. A vajdasági magyar politikai szervezetek attól tartanak, hogy ez még jobban felgyorsítja a 

kivándorlást. Hiszen a délvidéki magyarok még jól emlékeznek a 90-es évekre, és aggasztja 

őket a Belgrád valamint Zágráb és Szarajevó között kiéleződő viszony. A Magyar Mozgalom 

közleményben figyelmeztetett az esetleges döntés negatív következményeire. Varga László 

jogász, a mozgalom tagja szerint azonban van megoldás, mégpedig a kettős állampolgárság.  

Iskolaigazgatók kerestetnek! Nem tolongnak a pozícióért az Arad megyei 

magyar vagy magyar tagozatos iskolákban 

Ahol az iskolaigazgatóknak is vizsgázni kell. Szerdán írásbeliznek Romániában az 

iskolaigazgatói és aligazgatói tisztségekre kiírt versenyvizsgákra jelentkezők. Országszerte a 

tanintézmények 30-40 százalékában nem jelentkeztek a vezetői posztokra, és hasonló ez az 

arány a magyar oktatásban is. Arad megyében sok olyan magyar vagy magyar tagozatos iskola 

van, amelyikben senki sem vállalja az igazgatói, vagy aligazgatói feladatot.  

Hálaadó istentiszteletet tartott a temesvári evangélikus-lutheránus 

egyházközség temploma külső felújításának befejezése alkalmából 

A temesvári evangélikus-lutheránus egyházközség hálaadó istentiszteletet tartott temploma 

külső felújításának befejezése alkalmából. Az istentiszteleten jelen voltak a történelmi 

egyházak valamint a közélet és a politika képviselői is. A Határok nélkül riporterének 

mikrofonja előtt Kovács Zsombor lelkész, Adorjáni Dezső Zoltán és Csűry István püspök, 

Kelemen Hunor RMDSZ elnököt, valamint Brendus Réka, a nemzetpolitikai államtitkárság 

főosztályvezető-helyettese. 

Kallós Zoltánt Europa Nostra-díjra jelölik 

Kallós Zoltán néprajzkutatót jelölte Sógor Csaba erdélyi RMDSZ-es Európai parlamenti 

képviselő a 2017-es Europa Nostra-díjra. A díjakat a kulturális örökség megőrzése és 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-10-11_18:30:00&ch=mr1
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helyreállítása, az azzal kapcsolatos kutatás és digitalizáció, a kulturális örökség iránti 

példamutató, elkötelezett szolgálat, valamint az oktatás, képzés, tudatosság kategóriákban 

osztják ki. 

Találkozóra hívták a Viola Néptáncegyüttes tagjait 

Az 1989-es rendszerváltás előtt az aradi magyarság fokozatosan veszítette el kulturális 

intézményeit, iskoláit. A román kommunista diktatúra asszimilációs politikája mind kevesebb 

teret engedett az identitás megőrzésére. A hagyományőrzés egyik utolsó bástyája volt a Viola 

Néptáncegyüttes, amely köré 1975-től 1992-ig szerveződött a magyar közösségi élet. Majdnem 

negyedszázaddal a megszűnés után találkozóra hívták az egykori tagokat. A jó hangulatú 

rendezvényen a régi violások és rajongóik megtöltötték a Csiky Gergely Főgimnázium 

dísztermét.   

 


